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التحقيقمقدمة

سلطانك،وعظيموجهكلجلالينبغيكماالحمالكاللهم

الحقمنفيهاختلفلمااهدنااللهم،فيهمباركاطيئاكثيزاححدا

بإذنك.

الكبارالمطالبمنوتنقيحهاالعلممسائلتحريرفإنبعا؟اما

مصاحبته،لهوطالت،قدمهالعلمفيرسختمنإلابهاينهضلاالتي

علىغائضا،لمخباتهمستخرخا،لدقائقهمستقرئا،لدخائلهمستبطنا

.سرارها

بالاتباعوركا،مشربهبالدليلطاب،ضليعإلافيهايسابقولأ

التواقةنفسهومن،ينضبلامعينالمؤمنةروحهمنلهوكان،غزسه

ينت!ي.لارفا

معرةمنوانفت،العلمعشقتنفولعنإلالهاتهتزولانعم،

عنوتسامتالخطأ،بمرارةوغصت،الحيرهتيهوسئمت،الجهل

ولذة،الثقةوعز،اليقينببردبدلأترضولم،الحقلغيرالتبعيةهواذ

.التجاحوطمأنينة،التوفيقوراحة،الإصابة

التحريرثمارمنيانعةثمر!يديكبينالتيالرسالةوهذه

التأملطولو!واها،العزموصحةالطلبصدقأنضجها،والتنقجح

المنهج.وسلامةالجادةلزومورعاها،التأتيح!و

العلم،سماءبهمازدانتالذينالأفىاداولشكلأحدوهي

صدقمقامالبابهذافيلهوكاذ،التحقيقشمسبضيائهموأشرثت



.-تعالىالله-رحمهالجو!يةقيمابنالعلمالإمام:مشهود

هلالهاوانتفيهاانجمفهمبلدةكلفيالأحبارذكرإذأ

قلكيماذماالخجود،وعظيم،البحثدقيقمنفجهالواجدإنكو

الله.شاءإذآخرموضعفيعليهتقفلااعسىوما،وطمآنينةرضا

لضرحميةشابتةولا،العصبيةتكدر؟لمعذبامورذا..ندوجمها

الوحي.نصوص!إليهوهدت،الشريعةقواعداقخضتهما

بهمتكوسافر،لعلمكلتسحوثقوتبصرمأ،لنفسكوانظرفرد"،

فالؤمة،عوفتهفإذا،فقدتهعزيؤاششاكصاوانشده،الحقطلبفي

صخعك.تحصاقليلفعصا



بها:والتعريف،الرسالةدراسة

ث"اسمها:

المصنف:إلىنسسبتهـات

تصنيفهاتتاريخ-؟

فيها:المصنفومنهجموضوعها-.:

:الثناءعليها:

طبعاتها.بز

عليه!الحعتمدالخطيالاصل-!

إحراجها:فيعملي-!





الرسالةاسم

الرسالة،تسميةإلىإشارةاعتمدتهالذيالخطيالاصاطفيليس

أثنائها.فيولاخاتمتهافيولاصدرهاف!لا،الحصنفكلاممن

إغاثة":ظهرهاعلىالناسخأثبتهالذيالاسمانالظاهركادطوإن

المصخفارتضاورالذيالاسمهو،"الغضبانطلاقحكمفياللهفان

كتابهفيبهذكرهاانهعليهويلك؛نسختهظهرعلىكتبهولعلهلها،

.803()1()3/"السالكين"مدارجلاخر

إلىنسبتهاتثبيتفيسيأتيكماالاسمبهذاالعلماءعرفهاوقد

المصنف.

دعاهاالاختصار؟إلىوميلا،للوهمودفعا،للالتباسو!فغا

"الإغائةوبينبينهاتفريفا")2"،الصغرى"الاغاثة:العلماهلبعض

."الشيطانمصايدمناللهفان"إكائة:"الكبرى

إيماءالرسالةلهذهالمصنفاختارهالذيالعنوانفيانويلاحظ

بدرتالذيالملهوفإكاثةوهو،تأليفهاعلىحملهالذجمماالغرضإلى

يسكنبحا-روجهفراققاصل!غير،كضبهحالالطلاقكلمةمف

)1(

)2(

طلاقفياللهفان"إغائة":الذهبو"شذراتالحدارج"9مطبوعةفي

"حكم".:لفظةبإسفاط.الخضبان"

)0122.زيدبوبكرللشيخالجو!ية"قيمإابنانظر:
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فيابالتردي،اللهلسخطالتعرضعنويحميه،قلبهعلىويربط،فؤاده

)1(.طلاقهبوقوعقيلإذافيما،المحرمالتحليل

لافتاوى:الحلاثالطلاقمسألةفيالشيخينلقولالتعلجلفيهذالشحوانطر)1(

الدكتورللشيخالمفتين!"تسميةعن)11/93(،((إبراهيمبنمححدالشيخ

2؟(.-)41العححرسليحان

هذهلاختيارالدافعوحدها--هيكانتالرغبةهذهاذالمرادوليس

التي-والاعتباروالإجماعوالسنةالكتابدلائلفإن.لهاوالانـصار،الاقوال

بنياذشامخيقوموعليهارحالهما،ومحط،الشيخيننطرمو!علعي

وغيرها.المسائلبهذهالقولإلىقادتهياالتيهي-فقههما

االانتصابعلىالباعثهي-3غالباواجبمع-الرغبةتلككانتوإنما

البلاء؟اوشديد،الأذىعظيمعلىمعهاوالصبربها،والإفتاءفيها،للتأليف

الخلق!هدايةفيالأنبحاءنهجعلىوسيزا،بحوعودهوئقة،إدئهلثواباحخسابا

الهلكة.مواردفيالتخؤضرمنعليهموالشفقة،لهمالخحرومحبة
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المصنفالىالرسالةنسبه

دونما-،تعالىاللهرحمه-القيمأبنإلىالئسبةثابحةالرسالةهذه

ريب.اوشذ

ذلك:فمن،بعضبرقاببعضهايأخذ،متوافرةذلكودلائل

("السالكين"مدارجفيكما؛كتبهبعضفيلهاالقيمابنذكر-1

/3(.)803

العلمي،باسمهامصرخا-منهانقلفقدعنها؟العلماءنقل-2

كتابهدي(1243ة)تالرحمبانيمصظفىالشيخ-القيمابنإلىونسجتها

وعنه-323(،322)5/"المنتهىغايةشرحفيالنهىاولي"مطالب

المختارا"الدرعلىالمحتار"ردحاشيتهفي1252(:)تعابدينابننقل

/31!7)2.

كما؟تصانحفهسيادتىضمنلهاالقيمابنمترجميبعض!تسمية-3

.092،)8/"الذهب"شذراتفيالعمادابنصنع

الحكتوبةالخطيةالنسخةظهرعلىالقيمابنإلىنسبتها-ثبولت2

بالعلم.المشتغليناحدبخطوهي885،سنة

فيموجودماهومعواختياراتها،ماحثها،منكثييرتوافق-5

.الأخرىالقيمابنمصنفات

مصنفاتهقراءةعانىمنعلىيخفىلاالذيالقيمابنأسلوب-6

الرسالة.هذهفيكلهالظهورظاهر



الرسالةتصنيفتاريخ

كتابهبتاريخالعلماقوباواجؤمأنبهاستطيعمايديبينليس

.هذهلرسالتهالمصنف

ماغيرإلىقيهاشاركما"المدارج"،كتابهفيإليهااشا!انهإلا

الغالب.فيعليهمتقدمةفهي؟كتجهمنكخالب

تحديدفيبالبذيلي!م!-ترىكما-انهإلامفيذا،كادطوانوهذا

التصنيف.تاريخ

وما؟الرسالةموضوعمعالجةفيالقيماينطريقةإلىنظرنافإذا

ا،الحججلطائفمنخلالهاولمحرره،الدلائلانواعمنفيهاحشده

المسألةلهذهفيهـاتعرضالتيبالحواضعوقارئاها،الاستنباطوروائع

فيالقيمبنلظهورعنها،الرسالةهذهتأخرلنايتراءىفقد-كتبهقي

فيواستقرت،الغايةعلىواوفىالأمد،علىاستولىوقدهذه!سالته

باختياراته.ثقتهوقويت،المجتهدادواتيده

مرأىفيرائقةكانت!ان،الخاريخاستكناهفيالمحجةوهذه

ا.يديكمنهاتملأفلا؛الزللمظنةفهي،العين

01



فيهاالمصنفونهج،الرسالةموضوع

هل،الغضبانطلاقحكم-:الاصلفي-فهوموضوعها،أما

الاتي.بشرطهالوقوععدمالمصنفختارو0لا؟أميقع

إلى-الرسالةهذهفيلقولهالاحتجاجبسبيلوهو-أشاروقد

ومقارنا.،ومفرفا،مستشهدا،وغيرهالطلاقفيأخرىمسائل

الالتباسومظان،الغلطمواردمنوالإيهامالإجمالكانولما

تناولفيالحصنفطريقةمعالممنوالتبيينالتفصيلوكان،والوهم

هذهمنمختلفةمواطنفي-حرص=تصانيفهعامةفيالعلممسائل

الذيبالغضبانمرادهوتحديد،النزاعموضعتحريرعلى-الرسالة

.وأعادذلكفيوأبدأ،طلاقهوقوععدميختار

ومايلزم،الغضبلاقسامتفصيلهففي؛النزاعلموضعتحريرهأما

مماالأولينالقسمينأنوبيانه،والعقودالطلاقنفوذمنقسمكلعلى

)1(.الثالثالقسمفيالشانوإنما،الخلاففيهيتوجهلا

قامفقد،طلاقهوقوععدمإلىيذهبالذيللغضبانتحديدهوأما

امرين:على

وعدمه.،للطلاقالقلبقصدإلىالنظر:الأول

الحختارالقاصد،يقولبماالعالمالغضبانفيكلام"لا:قال

اشتدالذيفيالكلاموانما،الزوجةمعالبقاءلمكروهدفعا،لحكمه

)1(انظر:)ص:21-02،.
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للتكلممختارايكنلمبماالتكلمإلىالشيطانالجأهحتىغضبه

.،1(

ايوىلالانهفطلقها؛،فغضب،امراتهزنتبمن:للأول"مخل.و.:

الحخلعمنابل،الغضبنارإطفاءبالطلاقيقصدفلم،زانيةمعالمقام

.)2(طلاقهيقعفهذا،معهاالمقام

لاغالئافإنه؛الطلاقاكثريقعلمالطلاقهذايقعلملو"إذ:وقال

1()3".الرضامعيقع

المقامإرادةنفسحهمنيعلموهوامرأتهخاصمتهبمن.للخانيومبن

شفىأذعلىالغضبحملهولكن،الخلقوسوءالخصومةعلىمعها

."كضبه)!لناروإطفاغلهاكسزا،بالطلاقبالتكلمنفسه

طلاقه.يقعلاالذيلمحهذا

.(")حقيقةماقالهيكرهالذيالغضبان"فيهوإنحافكلامه

ونكتتها.المسألةحوفهوالصورتينبينالفرقهذايعتبروهو

ودرجته0الغضبمرتبةعلىالوقوف:الئاني

)1(

)2(

)31

)!(

)5(

اكظو:)ص!:"3(.

)صم!032(.انظر:

.(لح5:ص):انظر

.33(.)صةانظر

.؟3(:)ص!ةاكظر

؟1



والقصد،التصوركمالالعضبانمثعماهويقصدهالذيفالغضب

حاضرهوولا،بالكليةيقولمايفهملابحيثالعقلغائبهوفليس

.معخبزا)1"قصدهيكوذبحيثالعقل

عليهيخغيرلابحيث،واوائلهالغضسبمبادىءلهحصلتمنفاما

طلاقه.وقوعفيإشكاللافهذا؛ويقصدهيقولماويعلم،وذهخهعتله

ال!رادةبابعليهينغلقبحيث،نهايتهالغضببهبلغمنوكذا

.)2"طلاقهوقوعحمدمفيخ!ف!يتوجهلافهذا،والعلم

الغضبالأطلاقوقوعلعدمالقيمابنعندعليهالمعولانبهذالمحتجين

عنيغميغضب:امريناجتماعمنلابدبل،وحده،الغضبهوليس

.الطلاقلإيقاعالقلبمنقصدوعدم،التصور5صيال

.ذلك)3(فيئدي!والمرء

عداهوما،الأمراذفيهتوفرمنهوعندهطلاقهيقعلاالذينمالغضبان

طلاقه.اقعفو

القيماب!مذهببعفالفقهاءأجمل،والتحريرالتفصميلهذاومع

نميها.خلافهوأطلق،المسألةفي

الحنتهى"ة"غايةقيالكرميمرعيالشيخقال

،1(

!2(

)3(

36(.)ص:انظر:

02-21(.)ص:انظر:

42(.)ص:أنظر:
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ومحن،طلقانهفذكوواغما؟جنوننحومنافا!اممن"ويقع

."القيمألابنخلافا،كضب

بعدمللقولالقيمابنإطلاداينفيبماالرحيبانياشارحهفشعقبه

.أأ(الغضبانطلاقوقوع

الحافط-:يسصيسهأندون-كذلكالقيمابنمذهباجملوممن

متاخريبعضإلىونسبه103(،)9/"الباريا"فتحفيحجرابن

("والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنالحافطاقبلهومن.الحنابلة

.)1/278(

رسالتهمباحثتحريوفيالقيمابنمنهجفيالبارذةالحعالمومن!ش

5:هذ

وقوليمقصودهوتحديد،الخلافموضعبتحريرالبالغةعنايئه-أ

01شرحطتقدمكما.بوضوح
ستنباطا.و،وتدبزا،تفقها4الوحيبنصوصاحتفاله-2

لما،1نحيرهعندارهالموشواهد،دلائل-عبقرينزع-منهافنزع

.الغضبانطلاقمسألةفيإليهذهب

ومصنفاتهـم،قوالهموالعلماءمذاهبعلىاطلاعهدائرةسعة-3

علماءمختلفمنوالمتأخرينالمتقدمينأقوالمغرسالتهفضمن

،لأيبعدبعضهاعلىوقفت،واشارةثصاكثيزا،شيئاالمذاهب

2؟3-323(.51/!المنتهىغايةشرحفيالنهىاوليإمطالب:انظر)1(
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بعف.عنوعجزت

فروقهاوفروعها،اصولها،الشريعةلعلومالحدهشتمحاله-؟

لذلكو[ستثماره،ومقاصدهاأسرارها،وضوابطهاقواعدها،ونطائرها

الرسالة.هذهلهاعقدالتيالصسألةفيالشارعحكمتحقيقفيكله

الدليلضياءخلفوسيره،للحقوحمتته،وإنصافه،لجرده-5

.الرجاللاراءالتعصبونبذه،المعصوم

والبراهين.الخججمنواستكثاره،ادلتهتنوع-6

والسنة.الكتابأسلوبوتقيله،لفطهوسهولة،عبارتهيسر-7
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الئناءعلب!ا

يفيدنفيس!،كتابوهو":عن!االقاسميالدينجمالالعلامةقال

رحمه-الوالدوكاذ،...الحذكورةالمسألةفيعظيمةفائدةالأمة

")1(.بهويبتهجدائفايطالعه-ادله

روحهحا-اللهقدسوالوالا-الجد))وكان:اخرىمرةوقال

الوالدارىمالكثرة؛صغريمنبهاشغفبإنيبلكثيؤا،يطالعانها

إ")2".فيهاينظر

الإقبالعظيمهوكانبهاحفيينوجدهالقاسميوالدكانوكحا

تعميمإلىتوافاهوكانفلقدمطالعتهاعلىحريصينكاناولئنعليها،

ود!وسهمجالسهفيبهاوالإشادةذكر!امنيفتألمولذابها)3"،النفع

ا-إخوانهإلىورسائله

)ب:الالوسيشكريمحمودلعصرهالعراقعلامةإلىبحث

.بها")2(المضنونالنوادرمن"إنها.قائلأ،عنهايحدثه13،لح2

،1(

)2(

ط!)3

الم(

الالوسى!شكريومحيودالقاسحيالدفيجصالبينالحتبادلة"الرسائل:أنظر

لأ(.)5

)891(.الساي!المصدر

افىولهلحالعلماهلمنالمحققينكتبنشرعلىالحرصفيالجميلةعادتهعلى

خيركتابطبعاندوجلي:كلامهعجيبومن،رأشدةونظرةفلسفةالبابهذا

واليخالف،الموافقيأخذهالكتابلاذالأقطار؟فييتفرقونداعالفم!

.(*56الابقالحصدر."...بأمنيتهيظفر!الاالعوأئقمنيجدقدوالداعي

.أ"91(السابقالم!در
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طباعتهاعنالاعلاذراىحينانهونشرهابإذاعتهاشغفهمنوبلغ

لمالعهد،لذلكتصدركانتالتي"المنار"مجلةمنجز؟لزعلى

الالوسيالعلامةصديقهإلىيكتبوهوإلا-وابتهاجهلفرحهيشحر-

سبحانهونسأله،ولكرمأنعمماعلىللهفالححد...":ويقول،لبشره

0")1(بأشح!كالهالنفطعوتعميم،امثالهلنشرإحواننايوفقاذ

محمدالشيخإلىكتبالاولىملازمهايديهفيوقعتوحين

الملزمةاوراقامس"تناولت:فرحهقلمهيسابق1913(.)تنصيف

انجحانهالما؛بطبعهابالجشارةسررناوقد،"اللهفان"إغاثةمنالأولى

؛الطلاقاتايمانوتحقيق،والعائلاتالزوجيةفيللإصلاحاكفما

لعصمة1بهاتنحلالتيالحالةمعرفةهيزيجتهافيالأمةسعادةفإدط

،...الزوجيةعصحةحلفيلهااثرلاالحيوالحالة،خلافبلاقطعا

فيصلعلىوالمفتينالمتفقهةينبهانتعالىمنهنرجوالكتابوهذا

ا")2"....البابهذافيالحق

إعدادهالمجصبيلوهولقيهالذيبالعناءالآلوسياخاهحدثوقد

مراشدها،إلىوتنبهها،الأفكارتنويربسرعةشغمهبأذوتعزىللخخر،

)3".الصعوباتتلاطيخفعطمضا

1(لد

،1(

)31

.،21)5السابقالصصدر

فينصيفدورإلىالإشارةوسخأتى.)806(ظافرلافي"القاسميالديناجحال1

الرسالة.طبع

.)76("ل!الرسائل
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الوسالةطبعات

الدينجحالالعلامةالشيخبعنايةماطبعتاولالوسالةهذهطبعت

سثةبمعر،المناربمطبعة1332(،أت:تعالىاللهرحمهالقاسحي

وهو)2"،الخاصةمكتبتهفيكانالذيالخطياالأصلعن1327)1(،

.النشرةهذهفيمصورتهعلىاعتمدتالذي

احاديثه!وتخريجبتعتحيحهعخيوقد:الكتاب!رحةعلى!ركتب

ووقف.الدمشقيالقاسميالدينجمالالشيخعاالأسخاذحواشيهوتعليق

11.!ضاوصفيحسينطبعهقصحيحعلى

عنمأخوذةوهي-الأرهريةالكلياتمكتبةطبعةآخرفيووجدت

لقئاالتقياديببنحامديدعلىنسخااتم:يليماالحنار-طبهعة

.1327س!ةرمضاناواخرفيمذهئاالأثرجمأ

نافيظهرعنه)3(،والاخذينالقاسميتلاميذمنالتقيوحامد

هوتولىثم)!"،المخطوطالاصلعنالرسالةبنسخكلفهالقاسمي

المتبادلةاالرسائل9:انظر.نصيفالشيئمحمدالحجا!وجيهوإشارةبواسطة11،

89(.!؟9-(1والالوسيئالقاسميبي!

القاسحيمعرفةفيلسببالذيهوالالوسيانالرسائلهذهأفادتاوقد

مخ!ا.)63(:انظر.النافعهالكتبنخحرخيبرفيمفتاحكاذالذينجصيف

ا-،الرححةعليه-الجذكتبخزإنةلمحيمنهبنسحة"ظفرت:القالممحيفال)؟(

)75(."الالوسيوبينبينهالحتبادلة"الرسائل.!المجاميعأحدضمن

.دكخابفيلهالقاسحيإجارةصورةوانظر016(.)2/"الأعلام""انظر)3(

221(.-1921القاسحيعنأباظهنزار

لأنا،ثانيةنخسخهأن"فرايت-:)76(""الرسائلفي-قولههذا[لىويومىءحأ)4

عهدها"-لقدم؟طبعهاالطابعيستطيعلاالأولىالنسخة
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مقابلتها.ورئما،عليهاالتعليق

فيهاماوقععلىتصحيحهاعلىالواقفمنتنبيهالرسالةاخروفي

طباعية.اغلاطمن

فيإلاتقريئا،الخطيلاصلهامطابقةالطبعةهذهجاءتوقد

جانبفيماحتىتابعتةانهاإلالها،يحمدمحاوهذا،يسيرةمواضع

ولا،ذلكإلىتشرولم)1"،قلمهعنهوضلى؟بالصوفيهالناسخ

واهله.هذاببياناحقكانتوقد،عليهعققت

-فيكتبهاالتي،)2(القاسميالعلامةبحعليقاتالطبعةهذهولحيزت

واستغلظ،زرعهاستحصدبعدما،سنينبخمسوفاتهقبل-الظنغالب

.والتففهأ3"التلقيفيالحقالمنهجعلىالنوىبهواستقرعصاهوالقى

:طبعاتمنتلاهالماأصلاالطبعةهذهوكانت

بمصر.،الازهريةالكلياتمكتبةطبعة-

بمصر.،الاماممطبعةوطبعة-

محمدبتصحيح6014سنةببيروتالاسلاميالمكتب-وطبعة

الرسالة،نصخدمةعنالطوالالتعليقاتتسويداشخلهالذي،عفيفي

كاشفيمابتعليقاقيهـاضاءته،نقولهوتوثيق،الخطياصلهعلىبمقابلته

هادية.بفهارسوتذييله،مختصرة

)1(

)2(

)31

،94،لح93،41،28؟،23،2،34،لا6،7،8،12413،.)صانظر:

نشرتما.من!6(،،95،61،6263،.3!52

طبععنبالاعلادالالوسيفبهابشرالتي!سالففيقال.ب!امعحزامهتضاكادوقد

حظوةلتعليقاتهتكونلسيادلكممنهقامإذاانه"واظن(:126أ-)25الرسالة

."...تعليقةاولسيضا،جذابهابالعنايةاهتحمتوقد.كرى

وتاريخه.بالرجلعناي!فصللهلمنمعلومهوكما
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لشاعرطويلةقصيد!-تلاهاما-فخالبالقاسحيبطبعةالحقوقد

تيميةابنالإسلامشيخلمذهبالانتصا!في،الرصافي!عروفالعراق

لزوجه،محثرجلقصةتصمور،الطلاقمسائلفيالقيمأبنوتلميذه

اعحيهفأوقعها،فحنث،ثلاثاامراتهبطلاقفحلف،يوفارفقاؤهكاضبه

إلىالشاعرا)خفتثمباكئا.مراعتابازوجهفعاتبتهالفقهاء،بعض

01("الحوقعين"إعلافىاوبكتابهالقيمبابنواشاد،فلامهم،عصرهفقهاء

.بها)1"إلحاقهاتسوغ،هذهلرسالتناإشارةفيهاأرولم

طبع!على-ومراجعتهاالرسالةتحقيقمنالفراغبعد-وقفتثم

الرسالةمؤسسةعنالحفيان،سليمانعمربنبتحقيقلهاجديدة

.م1423002-4سنة،ببيروت

الأصلعلىفيهاالمحققاعتمدالجحلة،فيجيد!طبعةوهي

وابنالقاسميالشيخينتعليقاتواثبت،عاليهاعتمدناالذيالخطي

لايسيرةهنابمنتخلولم،حسنةعنايةبهاواعتئى!احواشيهفيمانع

وقد،مفصلةذكرهاالمقاميحتملولا،الحريصعملمثلهامنيخلو

أحر.موضعفيعليهاشيهت

على،السيرةقبيج،شعرهفحولةعلى،الديانةرقيقفالزصافى،ذلكوفوقل!9(

تفىكة.ويفرح،بعدحه!!منمثلهوليس،رصفهحة3ما

ونعتهم،لهموعيبه،المذاهبفقهاءمنبخجلهالقيمابنعلىثناءهكذروقد

فعن،مسألهفيالصوابجانبواوإذفإنهم،ذلكبهموماوالتعسير.بالغلؤ

عذ!.كلوفي،قلدوامئتعلإمامو،1سابصدروااجحهاد

وعن4اشبهالشعواءبزخارفلانها؟القصيدةإثباتعنصفحاضربتولذا

.قدراشيءلكلاللهجعلوقد.ابعدالعلماءخلال



عليهالفعتحذالخطيالاصل

كانالذيالخطيالأصلمصعورةعلىالوسالةإخراجفياعتمدت

الوطنجةفهدالملكمكتبةفيلمجحشموانقبل،القاسيالعلامةلحثخبهة

.أ-هـياضبا

."1فىيد)نادرصلاوحو

فيولا،لهنظيرلاإنه:13()2"فى9:)تالروافعبداللهالشيخقال

.نجد)3"ببخزأئ!

ه!ابنعبداللهنجنمححد،الباريفبهرحمةنمقيرعلته

885.سنةشعبادشهرفي"،الأنصا!في)!

1(لي

)؟،

)3(

،)(

أخر!دسخةثمةأذإلىإشارة(؟26)6/لبهروكلحاذ"العربىالأدب"تاهـيخوفي

.،)2991كأقم،البريطانيئالم!حفشياذرسالةص!ط

ا)إغاثةالكبرفالإعاثةسمتقطعةاانهتبينفبوالخظرالمخ!اهـطهذاطلبوبعد

.ال!سطاذ"!صاجدصناسلهقافىا

بجخهححاون!أت،القاسحيحمستواخذ،الشامإذىرحل،ال!صيمفضلاء!كم

نشرها.فيئوسعئاتحصياذنسخا،بالكحبشغث!له،صداقة

قيترجحةواسه،ا،لوسيالىالقاسميبغباالتيالرسائ!!شي!تبؤدكرله

.(28/؟)م1بابنلشيخنانجد"أ)علصاء

.()89("والآا!سيئالقاسميينالحتبادلةأ)الرسائلانظهـ.

شتحطالأنصاريهمحمامبنيوسفبنعبداللهبن!حيدب!عبداللهينمححدأإ!له

وأشتغل،القرآذحفظ،الخحويهشامابنذريةمت،اجمالاينالححب،الديهط

البغدا*قيالعلاءوعخد،لهواذنالمادراتى،البدرعنهدوغيرمابالفم!أئض

أ؟



ورقةكلفي،و!قاتعشرفيويقع،وا!حنسخيبخطوهو

.سطؤأوعشريندممبعةنحوالصفحةفي،صفحتان

اختلفبموضغيتعلقاستفتايمعنجوال!العنوانصفحةاسفلوفي

وجماعة.،الغيطيالديننجمللشيخ،ملكيحهحقفي

سهوإلىامرد!اادريلاالشيبعفالأخطاءالأصلهذاوفي

.؟عنهينقلالذيالأصلسقمإلىام،وعجلتهالناسخ

.للنحث!و-عناء)1(يعده-وهوتصعجهفيالقاسميالعلامةلقيوقد

هذاعلىتعليقاقيبضعالمنمنمالفارسيالأنيقبخطهوكتب

الرسالة.طبعفيشروعهعندوزادهافيهاتنفسثم،الأصل

وتعليق،وتصحيح!ا،نقلها)2(منفراغهتاريخخاتمتهافيواتبت

.132)3"لأسنةرمضانفي؟عليهاالحواشي

)1(

)3(

وخطبا،الجهاتفيوتنزل،الحنبليالقاضيدروسوحضر،الدمشقي

بتيه.لزبا

.("09)1/3االلةالوو"السحب(،أ"8)8/("اللامع"الضوء:فيترجمظ

يكونأذيحتمل.198سنةتوفي؟المحبمحمد:لهيقالمنهاكبرأخالهوذكرا

.-يضا-المرأدطو

بعثوقد(،الرسالةعلىالثناءمبحثفيعنهنقلخاهما!أنظرنفمطعنأنجركيا

"الرسائل":انظر.إليهيبعثهانللرسالةآخرأصلعندهكاذإذيسألهألالوسيإلئ

)76("

-(91-18:)صقدمناهماانظر

خفيفا.ضرباالأصلفيالثقيطهذاعلىضرب
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الرسالةإخراجفيعملي

والتدقيق،العلومتنقيحواهميةشرففيوجيزةتقدمةكتبت-أ

.الشرفذاكم!الرسالةهذهحازتهوما،مباحثهاتحريرفي

نم،حولهامختصرينوتعريفبدراسةالرسالةيديبينقدمت-؟

وموضوعهاتصنيفها،وتاريح،المصنفإلىونسبتهااسمها،حيمت

والأصلوطبعاتها،عليها،الثناءفيوردومافيها،المصنفومنهج

إخراجها!فياعتمدتهالذيالخطي

الاصلمافيوالبت،انفَاوصفحهالذيالخطيبالاصلقابلتها-3

اراهمااثبحثوج!ا،لهأجدلاخطاناسخهخطاليلبينوحجخما،بعناية

ونبهت،المتنفي،والسيالىالمعنىحقبأداءواوفى،بالصواباولى

الحاشية+فيالأصلفيماعلى

الأولىاراهماكتبت،منهاقومهوماوثموجا،كتبهلماكانوإن

عليه.هوماعلىالاصلوابقيتالحاشيةفي

اقتضاءالسحاقاقتضاها،مختلفةموافىفيكلماتبضعواضفت

غالئا.الحاشيةفيعلجهاونبهت،معكوفينبي!وجعلتها،لازما

وتوزيعه.ترقيمهواعدت،مكحبعلىالنصقرات-؟

الأحاديثوخرجتسورها،إلىالقرانيةالاياتعزوت-5

.بالمقصوديفيموجزاتخريخاوالاثار
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.)أ"الاصليةمصادرهامنالفقهاءواراء،النقولوئقت-6

.بيانإلىحاجتهليلاحماعلىمختصرةتعليقالبعلقت-لأ

وختمتها،طيعتهعلىالقاسميالعلامةتعليقاتجميماثبحسا-8

متميزةالشيختعليقاتكانتوإذ،تعليقاتيعنلهاتمييزا،نجالعحمه

.تنبإ)2(إلىمفتقرةغير،منشعهاعلىدالة،بنمسها

مانع-ب!عبدالعزيزبنمحمدالش!تعليقاتمناالمهماثبتثما

القاسمي،مطيوعةمنالخاصةنسخخهعلى5"13(ةأت-ادلهرحمه

ونسبته!ا)!84602(،برقم،الوطنيةفهدالحلكبمكتبةالححفوظة

.يسيرة!رهي.إليه

فوائدها،تقرلب،وعلمية!3(لفظيةفهارس!للرسالةصنعت-9

11،مخباتهاوتجرر

ألمين.العاربدلهوالحمد

وكتب

الريميقائدبنحسنبنعبدالرحمر

4142سخةرجبشهرمن16الأحد

دله-احرسها-ال!حكرمةمكة

)1(

)3(

)3(

معكوفن!،بينئيقالحووجعلت،القاسحيتعليقاتفياردةالوالنقولثقتوكما

طمعته؟ع!المأخوذةالحصريةبعفالطبعاتفياوردتلحليقاببفحعوأعحلت

منولعلها.طبعتهفيثجوتهاوعدم،الشيختعليظتطبقةعنونزولها،لضعف!ا

.-يسحوالموإذ-الطبعاتتلكعلىالقائحير

.(3/)1شاكراحمدللشيخالحسند(1"شرحانظهـمتدمة



الخطيالأصلمننماذج
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بمد!ل!+ب!بهم!أدسجدنمالبمل!لملشهلمجبم)كلربمأمممأحذاكاأأحى

مي.-لحشم،.أمىلركلىكن!ا.ء!كسمصلملضعمو1+ععادط

أل!لئىثب!أثوجم!!ئبم!لغااظقيبتيهواش!لمىضا!اكانربولر!)و1!هس[!!أ

دلملى،أ!ر؟أ1!صوجطواس!دأ!اع!إططفئومنتماب!نمهلرعلإجمعأتمامد

ا:ئهيضفالىخلض1حمبنل!ىنخؤ!ةل!إالطلمطبن!لىرمألهـلصسضرممط/!ىحع

ذ!!ئماوألنذددال!طتهحمسأل!كصنخبب!تمئلهمت!او

-،س.ء05".ير،.-ثىالنيبن!صأ!مع!لهخم

ابمالر!تيآ!،وأك!شمرد!بركىللايختل!ط!لهكبمق!لاأ!صا

4"أطأفولمما!اقوي!!ل!كليي1جم!أط!ييالم!أعصغثالىتغ

2،!كوشعننهلطخ!أإن!هعرم!سطماأ!د!ممعطص!هـغافقجا!لمه

.:!ا!!ظل!!حمغنجثا3أإل!أتجبم!ص6جمول*بخ!حسالثتدةأ

خطأطر*ا.قو-،ا..ت!عا1كصجدع!.

تحفىذ+دلانمهلمح!ا"ل!؟دىشكلد.ولدلمجي!ع!أجمب!!ىوللابخط
.ذ-ا.صةآ؟-.ء..00.7ج!!بدد+م!

المشغ!!ة .!-.آ!م!ث!ف!ثدآ....لةمحيمأ.هلم!د!!
ت.-لد!لى.+..ببنقيلعغ!غ-

ع!دنئنبمأتم!وضر7فيفينجة،لس!صبب4يخمإئعل[.رطكني!مادظلم2

ل!ف!لتيئم!لىئحأممنم!صفد!لى!ل!إحي،أفي!م!تمحلألمم!صجمب!بجمتكاإ[تح!عرغفلى

لمجىيموهماص!يخه!

،.ا+عب)لب!!ىاهقي!نفلغلا!آجمعألغص!برفا.::!رلم

في!وإلضبظليلبز+لو-طرمح!طلجئىحمصبائ!11[دغحص!برلو!أئحلاذه!:

.-طد6قكىلىطاهرإلمحويتركؤكباثفبخاس!1باجمدوأكروا!ل!لاأسلت-

ا7ل!داتجع!لمح!)فيؤكل!لما.هذإأقحئلبرمململماجميرل!لىلإِيخيأهلاميأب5عما!فإغكقأ

هن/لغضبىلأذ/لىأظقىلوح!فييرلرفلىب)لضفم!لغقعبأإلمجضفدت/لمجمودا-؟

!دصتألمحآإبئىمقعضتئئبؤ!بد!فىثبرجمني!ابميخغ!ندخ!كل!اهاو/!حفىة/فىاحرل!

ثهولرغلىإ+ف!المها!كذ/بر!/لمج!ننننمهولب!عنئلتر+8بذاعلى6كق!ل!ثهابب-المجم!لمبا

أسجالم!خحب!ر!هفىس!فيأ!!انجعر،قلي!ي)!آشدحتىكل!مأجمىأ!!

/بعولف!ىجبمموص!للغض!صرمركأ/،هؤنودغيراإئفىاإلغضبب!بم!إصاهلئ

برل!(-ا0-%-س

الأولىالصفحةصورة
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حهلأأ.أب.+-جم!يفئفلىدلوكاذهلعيئئمالغابيأث1ناكاد![حقهررلشتمفأتأ1بحةنز

خ!بماليكىكافيللإصيزفز!مميئبادبب!بهمت!لم!!ماابخال!كهقى-!اانفىممبزله

أمتىخطنىل!علىكىخجبمبوغألخطكصطخعخطكدلجخط!!ت!هـةلالسىبيي!ببلمأجطخورلمح!ءئعا
لم؟!ر3.+.ا.كات

في؟لسيه!المح!كلنهأ!،!اإدكمظيحلافي3تكا!ا1أ!ذة!لادالأععظأذةلصضآ

-.-المع!بهمأكلص!أ.:.-"أ-.3)فابخ!تف.-نرغبرلسب!-لا
---س+.-.ن!نهخطلغضخطم!صوا

.ال!،في6+-؟.ط-+"ولد1،2

كاص-تي.ص!ل!إ!.--.د.ةؤلأت!له7ذب!لإدئحمابيدضاهن.

-...8د!.--ثض-:سلايخ!ال!ي!ولف!الئىإ

،،!ب--.ث...لحهثحما!ت03-+مد؟ئلى!ان!.يإا-ببليئهببهبزنإ

-كصهـضو

*ف!ت

الأخيرةالصفحةصورة

+ةكاا.
ا---لأإ.-ء-.-.
س.-+.-.-س.-:س--:.برطخ-.

ه-..+-0ه
أإ!*-سب-؟----

7-!.كا--+6ة،د؟أ--!وريمي

.--!أ-تحمه،.ط،ت-حمع!.س+!خط،
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